MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Direcţia Asistenţă Tehnică
Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 44, sector 3, tel. 021.302.52.00, fax. 021.302.52.64, www.poat.ro

CLARIFICARE NR. 9
Referitor la procedura de atribuire „Acord cadru pentru formarea personalului structurilor
de coordonare, management şi control al Instrumentelor Structurale în managementul
programelor operaţionale ” - Anunţ de participare nr. 133924/14.03.2012

Nr.
1.

Întrebare

Răspuns

Referitor la Cheltuielile conexe, în Secţiunea I:
Autoritatea Contractantă confirmă existenţa
Fişa de date, la Capitolul IV.4.2) Modul de
unei erori de tehnoredactare în cadrul
prezentare a propunerii financiare se precizează:
răspunsului la întrebarea nr. 2 din clarificarea
nr. 2 publicată pe site-ul www.e-licitaţie.ro în
”Ofertantul va trebui să introducă în propunerea
data de 27.03.2012. Astfel, răspunsul la
financiară, suma alocată pentru cheltuieli conexe întrebarea nr. 2 din clarificarea nr. 2 se va citi:
alte cheltuieli decât cu experţii. Plafonul maximal
pentru aceste cheltuieli aferente întregii perioade Suma estimativă a cheltuielilor conexe aferente
de derulare a acordului cadru este în valoare de întregului acord cadru este de 3,758,000 lei
3,758,000 lei fără TVA. Aceste cheltuieli vor fi fără TVA.
justificate de Prestator/ Prestatori prin
prezentarea copiilor după facturile şi/ sau
contractele încheiate în acest sens. Ofertantul va
trebui să introducă în propunerea financiară,
suma alocată pentru cheltuielile conexe. Bugetul
alocat pentru aceste cheltuieli este în valoare de
3,758,000 lei fără TVA, ofertantul trebuind să
introducă în propunerea financiară această sumă
nemodificată.”
În raspunsul din Clarificarea nr. 2, pct nr. 2., se
menţionează că “Suma estimativă a cheltuielilor
conexe aferente întregului acord cadru este de
3,578,000 lei”.
Vă rugăm să mai clarificaţi încă o dată care este
suma estimativă a cheltuielilor conexe aferente
întregului acord cadru (3,578,000 lei aşa cum este
specificat în răspunsul nr. 2 din Clarificarea 2 sau
3,758,000 lei).

2.

Pentru toate poziţiile de expert formator se
menţionează următoarea cerinţă:

Înţelegerea dumneavoastră este corectă.

A se citi de asemenea răspunsul Autorităţii
”Experienţă ca formator (elaborare suport curs şi Contractante la întrebarea nr. 5 din clarificarea
formare
propriu-zisă)
în
domeniul nr. 8 publicată pe site-ul www.e-licitaţie.ro în
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managementului financiar şi controlul fondurilor data de 04.04.2012.
structurale şi/sau de coeziune - minim 1 proiect”
”Experienţă ca formator (elaborare suport curs şi
formare
propriu-zisă)
în
domeniul
managementului financiar şi controlul fondurilor
structurale şi/sau de coeziune - minim 1 proiect”
”Experienţă ca formator (elaborare suport curs şi
formare
propriu-zisă)
în
domeniul
managementului financiar şi controlul fondurilor
structurale şi/sau de coeziune - minim 1 proiect”
”Experienţă ca formator (elaborare suport curs şi
formare
propriu-zisă)
în
domeniul
managementului financiar şi controlul fondurilor
structurale şi/sau de coeziune - minim 1 proiect”
Înţelegerea noastră este că dacă un expert care a
susţinut activităţi de formare în domeniul
Fondurilor Structurale şi de Coeziune (planificare/
programare, monitorizare, management financiar
şi control, management) dar în cadrul unor
proiectele
finanţate
din
fonduri
proprii/nerambursabile (fonduri de pre-aderare,
Banca Mondială, USAID etc) îndeplineşte cerinţa
specifică menţionată mai sus.
Precizăm că
indiferent de tipul de finanţare proiectele
respective au vizat activităţi de pregătire/ formare
a personalului în domeniul fondurilor Structurale
şi de Coeziune.
3.

În Fişa de date, la III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/
sau profesională, se menţionează:
”Recomandările/ documentele constatatoare
eliberate în temeiul art. 971 din H.G. 925/2006 vor
fi emise sau contrasemnate de o autoritate
contractantă beneficiară a prestărilor de servicii
ori de către beneficiarul prestărilor de servicii şi
vor include inf”.

Prevederile fişei de date a achiziţiei, punctul
III.2.3.a)
Capacitatea
tehnică
şi/
sau
profesională, cerinţa nr. 1 – lista principalelor
prestări de servicii similare în ultimii 3 ani se
vor citi:

Recomandările / documentele constatatoare
eliberate în temeiul art. 971 din H.G. 925/2006
vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate
Înţelegerea noastră este că această frază este contractantă beneficiară a prestărilor de
neterminată. Vă rugăm să precizaţi ce trebuie să servicii ori de către clientul privat beneficiar al
includă recomandările/ documentele constatatoare. prestărilor de servicii şi vor include informaţii
din care să rezulte îndeplinirea / finalizarea în
bune condiţii a proiectelor.
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4.

Referitor la Garanţia de bună execuţie, în Fişa
de date, la III.1.1.b) Garanţia de bună execuţie, se
precizează:
”Cuantumul garanţiei de bună execuţie în lei:
10% din val. contractului fără TVA.”
Totodată, În Secţiunea a IV-a din Documentaţia de
atribuire, garanţia de bună execuţie apare
menţionată doar în Contractul subsecvent (model
orientativ):
”13. Garanţia de bună execuţie a contractului

Înţelegerea dumneavoastră este corectă.
Ofertantul declarat câştigător în urma derulării
procedurii de atribuire a fiecărui contract
subsecvent în parte va constitui garanţia de bună
execuţie în coformitate cu prevederile
Contractului subsecvent (model orientativ) şi a
punctului III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie
din fişa de date a achiziţiei.

13.1 Prestatorul se obligă să constituie
garanţia de bună execuţie a contractului sub
forma scrisorii de garanţie, în cuantum de
<suma>
lei (reprezentând _____% din
valoarea contractului fără TVA), pentru
perioada de <număr> luni şi, oricum, până la
data intrării în efectivitate a contractului.”
Având în vederea că Acordul Cadru urmează a fi
implementat pe baza atribuirii de contracte
subsecvente, înţelegerea noastră este că garanţia de
buna execuţie se prezintă pentru fiecare contract
subsecvent de către ofertantul câştigător, iar
cuantumul fiecărei garanţii de bună execuţie
pentru fiecare contract subsecvent în parte este de
10% din valoarea contractului subsecvent în cauză.
Vă rugăm să precizaţi dacă înţelegerea noastră este
corectă.
5.

în Fişa de date, la III.1.1.b) Garanţia de bună
Prestatorul va menţiona pe Scrisoare de garanţie
execuţie, se precizează că aceasta va fi
financiară de bună execuţie data efectivă de
”prezentată până la data semnării contractului,
începere a contractului, stabilită anterior de
conform FORMULARULUI 5”.
comun acord cu Autoritatea Contractantă.
În Formularul nr. 17 – Scrisoare de garanţie
financiară de bună execuţie se menţionează:
”Prezenta garanţie intră în vigoare şi are efect
începând cu data de [ZZ.LL.AAAA]/ data semnării
contractului.”
Totodată, În Secţiunea a IV-a din Documentaţia de
atribuire, în Contractul subsecvent (model
orientativ) se menţionează:
”13. Garanţia de bună execuţie a contractului
..............................................................................
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13.2. Achizitorul va emite notificarea de începere
a contractului numai după ce prestatorul a făcut
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.”
Înţelegerea noastră este că Scrisoare de garanţie
financiară de bună execuţie va fi prezentată înainte
de semnarea contractului subsecvent şi că fraza din
Formularul nr. 17 menţionată mai sus va fi:
”Prezenta garanţie intră în vigoare şi are efect
începând cu data semnării contractului.”
Vă rugăm să clarificaţi dacă înţelegerea noastră
este corectă.
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